Notulen van het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en
samenwerkingsverbanden gehouden op 28 januari 2015 te Heeze
Aanwezig: wethouder Bevers (gemeente Gemert-Bakel), de heer W. Bijlmakers (gemeente Helmond),
mevrouw R. Coolen (gemeente Heeze-Leende), de heer M. van den Elzen (gemeente Boekel), de
heer L. van Genugten (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw M. Hertroijs (SWV Helmond-Peelland
VO), wethouder Huijsmans (gemeente Asten), wethouder De Leeuw (gemeente Helmond), mevrouw
M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), wethouder Maas (gemeente Someren) mevrouw A.
Martens (SWV Helmond-Peelland PO, tot 11.00 uur aanwezig), de heer T. van de Nieuwelaar
(gemeente Gemert-Bakel), mevrouw M. van Onzenoort (gemeente Nuenen), wethouder Van de Rijt
(gemeente Heeze-Leende), de heer H. Schapenk (SWV Helmond-Peelland VO), wethouder Schlösser
(gemeente Deurne), wethouder Verdouw (gemeente Geldrop Mierlo), de heer J. Verstegen (SWV
Helmond-Peelland PO, tot 11.00 uur aanwezig), mevrouw I. de Wilde (SWV Helmond-Peelland PO,
tot 11.00 uur aanwezig), wethouder Willems (wethouder Boekel), de heer E. Wissink (SWV HelmondPeelland PO, tot 11.00 uur aanwezig)
Afwezig: de heer J. Adams (gemeente Laarbeek), wethouder Briels (gemeente Laarbeek), de heer H.
Hamacher (gemeente Someren), mevrouw S. Hendriks (gemeente Asten), wethouder Pero (gemeente
Nuenen), mevrouw M. Vossen-Stokbroeks (gemeente Deurne)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening
De heer Schapenk opent de vergadering om 10.00 uur. Van 10.00 – 11.00 uur zijn de beide
samenwerkingsverbanden aanwezig.

2. Stand van zaken jeugdzorg in relatie tot passend onderwijs
De heer Bijlmakers geeft een korte presentatie over de invoering van de Jeugdwet bij de verschillende
gemeenten. Wethouder Maas geeft aan dat er nog geen negatieve signalen zijn binnengekomen. Er is
nog een aantal verbeterpunten, maar over het algemeen wordt het als positief ervaren. Het is
belangrijk dat er ook complimenten worden overgebracht. Wethouder De Leeuw denkt dat het
belangrijk is dat scholen en jeugdzorg elkaar sneller moeten vinden, dit is al een stuk verbeterd. Ook
geeft ze aan dat de thuiszitters eerder gesignaleerd dienen te worden. Wethouder Willems vertelt dat
zij de scholen in de gemeente Boekel hebben uitgenodigd om kennis te maken met de
opvoedondersteuners. In het volgende OOGO komt dit onderwerp terug op de agenda.
3. Monitor aansluiting jeugdzorg – onderwijs
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over de monitor over de aansluiting jeugdzorg –
onderwijs. Deze is door NJI ontwikkeld in samenspraak met de PO- en VO-raad en in opdracht van de
ministeries van OCW en VWS. De samenwerkingsverbanden Helmond-Peelland PO en VO en
vertegenwoordiging van de gemeenten in die samenwerkingsverbanden zijn vanaf het begin als regio
betrokken bij deze ontwikkeling. Wethouder Maassen vindt het belangrijk dat ouders ook een
vragenlijst ontvangen. In het volgende OOGO zal dit onderwerp geagendeerd worden. De vergadering
reageert positief op deze ontwikkeling en wil graag meewerken aan verdere uitrol. Deze monitor kan
een belangrijk sturingsinstrument zijn om te onderzoeken hoe het feitelijk (met de samenwerking
vanop de werkvloer) is gesteld. Het instrument kan gebruikt worden om indicatoren te ontwikkelen
voor kwaliteitszorg.
4. Aansluiting passend onderwijs van po naar vo
De heer Wissink geeft een korte presentatie over de doorlopende leerlijn po – vo. Wethouder
Huijsmans vraagt of de vo-scholen ook moeten voldoen aan een bepaald basisniveau van
ondersteuning. De heer Schapenk vertelt dat iedere school dezelfde basisondersteuning biedt. De
zorgcoördinatoren bezoeken elkaars scholen (collegiale consultatie) om de basisondersteuning te
beoordelen. Wethouder Bevers vraagt of in het po dezelfde termen worden gebruikt als in het vo als
het gaat om diagnoses en de omgang hiervan. De heer Wissink vertelt dat het zorgdossier wordt
overgedragen aan de vo-school. Po-scholen kunnen de groep 8 –leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte melden bij SWV Helmond-Peelland VO met behulp van een digitaal
informatiesysteem. In de toekomst zal dit ook gelden voor groep 7-leerlingen. SWV Helmond-Peelland
PO gaat samen met SWV Helmond-Peelland VO een begrippenlijst ‘passend onderwijs’ maken om
miscommunicatie te voorkomen.
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SWV Helmond-Peelland PO verlaat de vergadering om 11.00 uur. Het volgende OOGO zal
plaatsvinden in de gemeente Gemert-Bakel.

5. Ondersteuningsplan 2015-2016
Mevrouw Van Leeuwen geeft een korte presentatie met de tekstuele wijzigingen in het
ondersteuningsplan 2015-2016. Ze stuurt de populaire versie van het ondersteuningsplan naar de
wethouders met het verzoek ze verspreiden over de raadsleden. De heer Van Genugten licht de
begroting toe.
6. Voortgang bestuurlijke opdracht vo
Mevrouw Hertroijs geeft een presentatie over de voortgang van de bestuurlijke opdracht. Ze vertelt dat
er een arrangement wordt ontwikkeld waardoor meer leerlingen met autisme regulier onderwijs
kunnen volgen. Dit is ook de officiële lijn van het SWV VO: zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen
omgeving houden (thuisnabij onderwijs)binnen een reguliere vo-school eventueel met ondersteuning
van arrangementen. Wethouder Van de Rijt wil graag in gesprek met het dagelijks bestuur omdat zij te
maken krijgt met aanbieders die graag een ‘speciale klas/school’ willen starten voor leerlingen met
autisme.
De heer Schapenk bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.10 uur. Wethouder
Huijsmans geeft aan dat het positieve gevoel dat hij had, niet is veranderd.
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